Financial Services

Empresas
de Leasing
Proposta de Valor TOTVS
Aprimorar o controle, planejamento, execução e gestão das atividades que envolvem as necessidades de empresas de Leasing ou de carteiras de
Leasing de instituições financeiras, tesouraria, contabilidade, informes legais e fiscais, utilizando as melhores práticas e ferramentas do mercado,
com foco na excelência operacional.

Desafios do Segmento
•
•
•
•

Ganho de escala
Agilidade e segurança nas informações administradas
Confiabilidade no processo de integração com soluções
internas e externas
Suprir necessidades dos clientes de forma ágil e eficiente

•
•
•
•

Promover inovação e crescimento através do
fornecimento de produtos diferenciados
Conquistar novos clientes e fidelizar os já existentes
Atender às exigências legais e de mercado
Redução de custos

•
•

Integrações Externas
Informações Legais e de Mercado

Soluções TOTVS
•
•
•

Core Empresas de Leasing
Gestão de Crédito
Controle e Gestão Administrativa

Resultados Alcançados
•
•
•

Segurança na realização das operações
financeiras
Total precisão nos cálculos financeiros
Atendimento às necessidades legais, de

•
•

mercado e dos clientes
Mitigação dos riscos operacionais
Envio de informações precisas aos órgãos legais e
de mercado

Fatos

120.000 propostas dia
Mais de 8,5 milhões de cartões emitidos e processados
Aproximadamente 32 milhões de transações anuais
3 das 5 maiores carteiras de crédito do Brasil
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Mais de

Conceito Operador Administrativo
A TOTVS tem soluções completas para Empresas de
Leasing, que envolvem software e serviços, reunidos no
conceito de Operador Administrativo, que promovem a
gestão do processo, trazem inovação e são considerados
plataforma para o crescimento.

Gestão Empresarial

Consultoria

Otimização – Diagnóstico – Mapeamento de Processos
Value Analysis (SVA) – Gestão de Portfólio
Gestão de Mudanças
PMO
Implantação de Centro de Serviços Compartilhados (CSC)

Software:

Tecnologia
TOTVS ECM
(Enterprise Content
Management)

ERP/Gestão de Investimentos/Jurídico/CRM

Serviços:

Soluções Customizadas / Capacitação/Implementação/
Alocação de Profissionais/Homologação/
Help-Desk/Evolução Tecnológica

Educação
Soluções de apoio para o LMS TOTVS
WEBENSINO
EPM (Employee Performance Management)
AMS (Asset Management System)
Soluções de conteúdo TOTVS
Cursos dos produtos TOTVS
Cursos de mercado
Cursos personalizados
Consultoria em educação a distância
Certificação de conhecimento

BPO
Contábil
Financeiro
Recursos Humanos (Folha)
Fiscal (Geração e auditoria de arquivos digitais)

Infraestrutura
ASP
Service-Desk

Compartilhe o novo mundo.
Conheça as soluções TOTVS para sua empresa. Acesse: www.totvs.com ou ligue 0800 70 98 100.
Sobre a TOTVS: Líder absoluta no Brasil, com 49,1% de market share*, e também na América Latina, com 31,2%*, a TOTVS é uma empresa de
software, inovação, relacionamento e suporte à gestão. O nome TOTVS vem do latim e significa tudo, todos, apropriado para uma companhia
que fornece soluções para todos os portes e tipos de empresa por meio de quatro ramos de negócios – software, tecnologia, consultoria e
serviços de valor agregado (infraestrutura, BPO, educação e Service Desk) – e atuação em 10 segmentos. Desta forma, a TOTVS atua como um
Operador Administrativo, auxiliando seus clientes em todo o processo de gestão e permitindo que eles concentrem em seus negócios. Com
26 anos de atuação, a companhia foi a primeira do setor em toda a América Latina a abrir capital e, atualmente, tem mais de 25,2 mil clientes
ativos, conta com o apoio de nove mil participantes e está presente em 23 países.
* Fonte: Gartner – Market Share ERP Software, Worldwide, 2009

